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Minnesanteckningar: SFÖAKs styrelse internat
Mötesdatum: Torsdag 1/3 kl 11.00 tom 2/3 kl 15.00 2012 Plats: Läkaresällskapet, Stockholm
Närvarande: Ingmar Näslund (IN), Ralf Segersvärd (RS), Claes Jönson (CJ), Stefan Modin (SM), Thomas
Gasslander (TG), Bobby Tingstedt (BT), Cecilia Strömberg (CS).
Anmält förhinder: Ansvarsområden diskuterades.
1.

2.

3.

4.

5.

KUB kurser (BT) utformad enligt utbildningsboken och som uppdaterats i samband med senast
kursen. Fakulteten är nöjda med nuvarande utformning vilket också framgick av kursenkäten. Fyra
kurser är planerade i år. Vid nästa fakultetsmöte kommer förmodligen ett slutgiltigt kurscurriculum
att fastställas. Några frågor diskuterades:
a. Copyright bilder: Styrelsen rek att man anger referens till bilder men inte delar ut eller
publicerar copyright-bilder på webben.
b. Fakultetssammansättning behöver vara levande. Nya kurser kommer sannolikt att behöva ges
och ex att göra instruktionsfilmer är nu på tapeten. Viss omsättning (ex 1/3 per år) av de
som sitter här bör eftersträvas. Perioder om ca tre år kanske är lämplig. Utbildningsansvarig i
SFÖAK-styrelsen får delegation att hålla i denna process.
Bakjoursutbildning (SM). Dagens kurser som hålls i Göteborg-Lund resp. Linköping-ÖrebroStockholm går en gång per år. Uppsala-Umeå har inga. Några frågor diskuterades:
a. Finns behov av fler kurser/ år? Två gånger av befintliga kurser är ett alternativt. Det vore
viktigt att få igång något i norr. Här kanske fakultet från befintliga kurser kan vara behjälpliga
för att få igång detta. Kurser utgår från SKF. SM får lyfta frågan vid nästa möte.
b. Bakjour 2.0: Lund resp Göteborg håller grisoperationskurser vilka är mycket uppskattade.
c. Fö se framtidsfrågor
Ekonomi (TG)
Bokslut 2011 redovisades diskuterades. Behållning in 613 tkr. Intäkter 123 tkr och utgifter 151 tkr
vilket ger 585 tkr i behållning vid årets slut (-28 tkr). Inför 2012 så är Nycomed positiva att sponsra
(50 tkr) föreläsare (Jan van Lanschot, Amsterdam; ”Individualised therapy of Upper GI cancer”)
samt SFÖAKs middag. Ethicon (Johnson and Johnson) är intresserade att sponsra (25 tkr) för
stipendier. En blänkare i nästa månadsbrev angående att anmäla sig till middag och söka stipendier
Budgeten för 2012 är balanserad men lite osäker eftersom intäkter från Kirveckan 2010 ännu inte
fastställd.
Hemsidan.
a. ÖAK associerade nationella och internationella möten uppdaterades.
b. Multicenterstudier bör beskrivas och uppdateras.
c. Registerlänkar uppdaterades.
d. Lästipsen forstätter. Medlemmar är nöjda överlag.
Register (CJ)
a. Sammansättningen av registerstyrgrupper diskuterades. Tre års perioder med möjlighet till
omval är föreslaget. Diskussionen får fortsätta men vid uppstart av ett register kanske
perioden bör vara längre. Bodil Klintberg på SKF som har ansvar för registerverksamheten
där. Man inser att registren är nationella och drivet av professionen och att denna
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representation är viktig men där det finns samordningsvinster och viktigt att en representant
från huvudmannen från det registerhållande landstinget finns med. CJ uppdaterar
representationen och mandattider i SFÖAKs registerstyrgrupper (inkl hemsidan) och
återkommer med ett principförslag på hur representationen framöver kan hanteras.
b. Gemensamma definitioner av variabler mellan olika register har diskuterats, men fokus har
varit att få en gemensam komplikationsklassificering i alla registren enligt Clavien-Dindo
vilket införs av alla SFÖAK-registeren frånsett Gallriks som ännu inte kunnat bestämma sig.
6.
Kirurgveckan (KV)
Inget direkt nytt att rapportera avseende planeringen just nu (se föregående protokoll). Följande
punkter diskuterades:
a. Deadline abstrakt fredagen den 16/3 kl 24.00. Telefonmöte i Programkommittén för sortering
av felaktigt inskickade abstrakt till rätt sektion den 21/3 kl 16.30. Inloggning och lösenord +
Excelblad för scoring skickas till styrelsen snarast efter detta. Abstrakten poängsatta åter till
RS 10/4 kväll för sammanställning. Beslut om prioritering tas vid styrelsemötet 19/4. Besked
till medlemmar senast 30/4 inkl postermall (ppt-fil). Poster ska vara klar och inne senast 15:e
juni. Veckoschemat ifyllt med abstraktpresentationer, moderatorer mm ska vara klart 15
maj, likaså eventuellt ändrade/korrigerade abstrakt. Boken går i tryck den 1/6.
b. Angående programmet
i. IN ska fundera på lämpliga föreläsare för ST-lunch.
ii. Ang GI-blödning och akut pankreatit framskrider arbetet planenligt. Kontakter taget
ang pricksymposiet.
iii. SOTA-föreläsning tisdag (krockar inte med ST-lunch): ”Akut övre GI-kirurgi för ickeÖAK kirurger”. Övergripande tema är komplikationer inom övre GI med
komplikationer efter obesitasop (Johan Ottoson), ERCP (Erik Haraldsson/Urban
Arnelo), Perforation (Mikael Hermansson). RS mailar Per Hellman vårt förslag.
iv. Publik föreläsning: Pankreascancer som är en viktig men bortglömd sjukdom (Roland
Andersson?) BT kontaktar Anders.Winbladh@lio.se detta förslag.
7.
Månadens lästips
Mars SM, april IN, maj RS, juni TG, aug CS.
8.
Visiteringsprojektet (Forts den 2/3)
Följande kliniker har besökts: Kalmar och Eksjö (CJ), Växsjö och Karlskrona (BT), Jönköping och
Varberg (SM), Karlstad och Eskilstuna (RS), Västerås och Falun (CS), NÄL och Sundsvall (IN),
Östersund och Luleå (Sunderbyn) (TG) samt Nyköping och Norrtälje (AT). Samtliga visiter
redovisades och diskuterades. En separat skrivelse angående detta projekt ska författas.
9.
Nästa möte
Telefonmöte för att diskutera SFÖAKs-svar på EV-vårdprogrammet ca 3-4 veckor efter att detta
kommit styrelsen till handa. CJ mailar Ulrika Smedh. Fysisk träff sker på Kommendörsgatan 9, den
19 april kl 9.30 2012 före SKF-mötet på läkaresällskapet som börjar kl 13.
10. Mötet avslutades

Vid protokollet
Ralf Segersvärd
Vetenskaplig sekreterare

Justeras
Ingmar Näslund
Ordförande

